REUNALA-PITSINAUHA
Malli Lankava, Molla Mills
Koko 5x105 cm
Lanka 100 g valkaisematonta (1) 12-säikeistä Liina-kalalankaa (100 % puuvilla, 500 g/ rulla) ja 100 g laventelia
(71) ja 100 g sinapinkeltaista (35) 12-säikeistä Molla-kalalankaa (100 % puuvilla, 500 g = n. 1280 m).
Virkkauskoukku 2,5 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 28 krs = 10 cm
Muuta 35 mm avainrengas 2 kpl
Kirjovirkkaus Hihna virkataan tasona kahdella värillä ruutupiirroksen mukaan. Kuljeta toista väriä silmukoiden sisällä koko työn ajan. Jätä sisällä kulkeva lanka aina
krs:n lopussa työn nurjalle puolelle yhden silmukan päähän reunasta. Vaihda väriä aina kiinteän silmukan puolivälissä eli virkkaa ks:n viimeinen langankierto uudella värillä. Pidä molemmat langat samalla kireydellä koko työn
ajan, jotta s:n sisällä kulkeva lanka ei jää liian löysälle.
Popcorn-silmukka (pop-s) virkkaa 5 p samaan silmukkaan, venytä hieman viimeistä silmukkaa ja irrota se sitten koukulta, vie sitten koukku 1. pylvään ja irrotetun
silmukan läpi, ota lanka koukulle ja vedä se koukulla olevien silmukoiden läpi. Pallosilmukka pullistuu työn oikealle puolelle.
Työohje Virkkaa valkaisemattomalla langalla aloitusketjuun 9 kjs.
1. krs: Virkkaa 1 ks 2. kjs:aan koukulta lukien, 7 ks = 8 ks.
2.-17. krs: Virkkaa 1 kjs ja 7 ks.
18. krs: Taita nauha kahtia ja virkkaa vastakkaiset s:t
kiinteillä silmukoilla yhteen (= lenkki avainrenkaalle).
19. krs: 1 kjs+1 ks samaan s:aan, 6 ks ja 2 ks viimeiseen
s:aan = 10 s. Ota mukaan sinapinkeltainen lanka ja aloita kirjovirkkaus.
20. krs: Virkkaa valkaisemattomalla 1 kjs, 6 ks ja sinapilla 3 ks. Jatka piirroksen mukaan ja toista 20.-25. krs:ia 42
kertaa. Virkkaa loppuun vielä 1 krs valkaisemattomalla.
Katkaise langat mutta jätä loppuun 20 cm valkaisematonta nauhanpään ompelua varten.
Reunusta tämän jälkeen nauhan toinen reuna popcornsilmukoilla.
1. krs: Virkkaa laventelilla 3 kjs+4 p (= 1. pop-s) 20.-21.
krs:n väliin, *2 kjs, jätä 3 krs väliin, 1 pop-s*, toista *-* krs
loppuun. Katkaise lanka.
2. krs: Kiinnitä laventeli lanka kahden pop-s:n väliseen
kjs-kaareen ja virkkaa siihen 3 kjs+4 p (= 1. pop-s), *3
kjs, 1 ks kjs-kaareen, 3 kjs, 1 pop-s seuraavaan kjs-kaareen*, toista *-* krs loppuun ja katkaise lanka. Päättele
langat.
Viimeistely Käännä nauha niin, että jäätelöreunus on
ulospäin ja nauhanpäät päällekkäin. Ompele nauhanpää
19. krs:n np:lle. Pujota lenkkiin avainrengas.
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Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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